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مسیر بالقان به روی پناهجویان عم ً
ال غیر قابل عبور است

مسیر بالقان از ترکیه در مسیر شمال اروپا تقریب ًا کام ً
ال
مسدود شده است .ســلوانیا نمی خواهد دیگر به هیچ
مهاجری اجازه عبور بدهد .همین طور کشور های همسایه
تدابیر شدید تر برای جلوگیری از آمدن مهاجرین روی
دست می گیرند .وزارت داخله سلوانیا اعالم کرد که در
آینده فقط مهاجرینی می توانند به سلوانیا بیایند که می
خواهند تقاضای پناهندگی بدهند و یا در موارد انفرادی
به دالیل بشــری به کشور می آیند .صربستان به عنوان
کشــور دیگری که در حوزه جنوبی راه بالقان واقع شده
است ،واکنش همسان نشان داد .وزارت داخله این کشور
اعالم کرد که آنهــا نیز می خواهند قواعدی جدید را در
مرزهایش با مقدونیه و بلغاریا به کار برند .یک رســانه
صربی به نقل از این اعالمیه این وزارت نوشته است« :به
این وسیله راه بالکان عم ً
ال مسدود شده است».
در صفحه انترنتی حکومت صربستان نوشته شده است:

«صربســتان توانایی این را ندارد تــا محل تجمع برای
مهاجرین گردد» .کرواسیا نیز که بین سلوانیا و صربستان
واقع است ،مانند کشور های همسایه اش واکنش نشان
می دهد .از مرز مشترک یونان و مقدونیه فقط چند صد
نفر محدودی در روز اجازه عبور می یابند .در این میان در
یونان حدود  36000مهاجر گیرمانده اند که اجازه عبور از
مقدونیه را ندارند .با اینهم امیدواری در بهبودی وضعیت
مشاهده می شود .احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه در
دیدار با همتای یونانی اش الکســیس سیپراس در ازمیر
گفت ،همکاری میان ترکیه و یونــان اهمیت «مرکزی»
دارد .داود اغلو در ارتباط با غرق شــدن شــمار زیادی
مهاجرین در مســیر راه بحری از ترکیه به یونان افزود
که اژه دیگر «یک بحیره ســوگواری و ناامیدی نیست».
ســیپراس نیز گفت که این راه خطرناک دریایی با قایق
های کهنه مایه شرم برای فرهنگ ما است»( .دویچه وله)

کوریای شمالی مدعی
ساخت کالهک کوچک
هسته ای شد

کیم جونگ اون ،رهبر کوریای شــمالی،
ادعا کرده است که دانشمندان این کشور
موفق به توسعه کالهک های کوچک اتمی
به طوری که امکان تعبیه آن در موشــک
های بالستیک وجود دارد ،شده اند.
قبال رســانه های کوریای شمالی چنین
ادعایی را مطرح کرده بودند ،اما این اولین
بار است که در این مورد مستقیما از رهبر
این کشــور نقل قول می شود .با این حال
کارشناسان همواره این نوع ادعاها را زیر
سوال برده اند.
اخیــرا در پی اعمال تحریــم های تازه
سازمان ملل متحد که واکنشی به آزمایش
های تازه اتمی و موشکی کوریای شمالی
بود ،این کشــور شعله جنگ لفظی را باال
کشیده است.
در روزهــای اخیــر همزمان با شــروع
بزرگترین دور تمرین های ساالنه مشترک
نظامی کوریــای جنوبی و آمریکا ،پیونگ

دختر  ۱۵ساله هندی که
مورد ‹تجاوز› قرار گرفته و
به آتش کشیده شده بود،
درگذشت

یانــگ همچنین تهدید کــرد یک حمله
«بی تبعیض» اتمی انجام خواهد داد .این
تمرین ها هر ســال باعث افزایش تنش با
کوریای شــمالی می شود ،و انجام آنها به
فاصله کوتاهی پس از اعمال تحریم های
سازمان ملل ،لحن شدیدا خصمانه کوریای
شــمالی را به دنبال داشــته است .آقای
کیم روز چهارشنبه هنگام بازدید از یک
تاسیســات اتمی مدعی ساخت کالهک
های اتمی مینیاتوری شــد .اگر این ادعا
درست باشــد به این معنی خواهد بود که
کوریای شــمالی می تواند کالهک های
اتمی را بر ســاح های بالســتیک نصب
کند ،پیشــرفتی که تهدیدی واضح علیه
همسایگان آن و آمریکا خواهد بود.
کمیسیون دفاع ملی پیونگ یانگ در ماه
می  ۲۰۱۵هم ادعای مشــابهی را مطرح
کرده بــود ،اما اعتبــار ادعاهای کوریای
شمالی زیر سوال رفته است( .بی بی سی)

راموس :درخواست برای جدایی
رونالدو دیوانگی است

ل مادرید اعالم کرد درخواســت برخی هــواداران برای جدایی
مدافع رئا 
کریستیانو رونالدو را دیوانگی خواند.
به نقل از آس ،رئال مادرید سهشــنبه شــب در دیدار برگشت مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دو گل رم را شکست داد.
سرخیو راموس پس از بازی گفت :زمانی که سوتهای اعتراض آمیز هواداران
در سانتیاگوبرنابئو شنیده میشود ،نشــان دهنده خواسته آنها است .آنها
میخواهند ما را تحت فشار قرار دهند و بهترین بازی هر بازیکن را ببینند.
عملکرد ما ،آنها را به عکس العمل وامیدارد.
همچنین به تحســین و تمجید آنان توجه میکنیــم .تمجید از هو کردن
مثبتتر است ولی گاهی اوقات این سوتهای اعتراض آمیز هم الزم است.
رامــوس در مورد هوادارانی که خواســتار جدایی کریســتیانو رونالدو
هســتند نیز اظهار کرد :آنها خیلی کم در این بــاره فکر نکردند و این
حرف را زدند .درخواســت آن با توجه به عملکرد و سطح باالی رونالدو،
دیوانگی محض است.

دختر  ۱۵ســال ه هندی که گفته شده در شهر گریتر
نوئیدا در نزدیکی دهلی ،پایتخت این کشــور مورد
تجاوز قرار گرفته و به آتش کشیده شده بود ،به دلیل
شدت جراحات درگذشت.
پزشــکان گفتهاند این دختر دچار ســوختگی ۹۵

درصدی شده بود.
پولیس یک نفر را در این باره بازداشت کرده است.
پولیس هند به بیبیســی هندی گفته است که فرد
بازداشــت شده آجی شارما نام دارد و او از این دختر
خواسته بود تا روی تراس خان ه دختر با او مالقات کند.
گفته شده که این فرد به دختر تجاوز کرده و او را به
آتش کشیده است.
تدابیر امنیتی در محل تشدید شده است و تحقیقات
پولیس در این باره همچنان ادامه دارند.
از سویی دیگر ،پولیس در شهر بریلی در اوتارپرداش
در شــمال هند یک راننده بس و همکارش را به ظن
تجاوز به یک مســافر بازداشــت کردهاند .این دو
همچنین به قتل نوزاد این فرد که در جریان تجاوز به
زمین افتاد و درگذشت ،متهم شدهاند.
زنان هندی میگویند دولت اقدام کافی برای مراقبت
از جانشان در برابر خشونتها نمیکند( .بی بی سی)

دو راکتور هستهای جاپان
به دلیل نگرانیهای ایمنی
تعطیل شدند

دادگاهی در جاپان دســتور تعطیلی دو
راکتور هســتهای این کشور را به خاطر
نگرانیها در باره ایمن بودن آنها صادر
کرده اســت .دادگاه گفته است این دو
راکتــور در تاکاهاما در غــرب جاپان
باید تعطیل شوند .ســاکنان محلی از
مدتها پیش با بازگشایی این دو راکتور
هستهای مخالف بودند .فعالیت این دو
راکتور از ماه جنوری امسال آغاز شده
بود .شــرکت ادارهکننده این دو راکتور
گفته است رای صادر شده را اجرا میکند

اما در عین حال درخواست تجدیدنظر
در حکم صادر شــده را به دادگاه ارائه
خواهد داد .حکم صادر شده تنها چند
روز پیش از پنجمین ســالگرد حادثه
نیروگاه اتمی فوکوشیما بوده که منجر
به تعطیلی تمامی راکتورهای هستهای
جاپان شد.
شــینزو آبه ،نخستوزیر جاپان وعده
داده که تمامی نیروگاههای هســتهای
این کشور به زودی فعالیت مجدد خود
را آغاز خواهند کرد( .بی بی سی)

مخالفان در ونزوئال :نیکوالس مادورو
را از قدرت حذف میکنیم

ائتالف مخالفــان در ونزوئال برنامههای
خود را برای حــذف نیکوالس مادورو،
رئیسجمهــوری این کشــور از قدرت
اعالم کرده است.
این ائتالف گفته است مذاکرات در این
خصوص چند هفته طول کشــیده و در
آن در باره نحوه استقرار دولت جدید در
کشور بحث شده است.
مخالفــان گفتهاند از تمامــی راههای
قانونــی برای ایجاد تغییــر در ونزوئال
بهره خواهند بــرد .مخالفان گفتهاند به
این منظور به همهپرسی (برای برکناری
رئیسجمهوری) ،اصالح قانون اساسی و

اعتراضات جمعی متوسل خواهند شد.
فضای سیاسی ونزوئال میان هواداران
دولت سوسیالیســت آقای مادورو و
مخالفانش تقسیم شده است.
احزاب و گروههــای مخالف دولت در
انتخابات پارلمانی دســمبر گذشــته
(حدود ســه ماه قبل) بــه پیروزی
چشمگیری دست یافتند.
آنها موفق شــدند برای اولین بار در
هفده سال گذشــته ،کنترل مجلس
ونزوئال را در دســت گیرنــد .دوره
ریاستجمهوری آقای مادورو در سال
 ۲۰۱۹به پایان میرسد( .بی بی سی)

نخستین دختر افغان مدالآور طال:

میخواهمدرالمپیکهمطالبگیرم

محمد فرح در مسابقههای جهانی
نیمه ماراتن شرکت میکند

محمد فرح در بازیهای قهرمانی جهان نیمه ماراتن شرکت خواهد کرد .این
اولین بار است که او در این مسابقههای حضور مییابد .مسابقههای امسال
در روز  26مارچ در کاردیف برگزار میشود.
به نقل از یورواسپرت ،محمد فرح قهرمان دوی  5هزار و  10هزار متر جهان
و قهرمان المپیک ماه گذشته ،اعالم کرده که میخواهد در مسابقههای نیمه
ماراتن شرکت کند .او در بین  5عضو تیم انگلیس خواهد بود.
فرح پیش از این در دوی استقامت کارایی خوبی را از خود به نمایش گذاشته
است .فرح درباره حضور خود در مسابقههای نیمه ماراتن گفت :شانس خوبی
است که قهرمانی جهانی دیگری کسب کنم.
بهترین رکورد فرح در نیمه ماراتن  59دقیقه و  32ثانیه بوده است که سال
گذشته در لیســبون این رکورد را بر جای گذاشت .رکورد نیمه ماراتن در
دست اریتریا زرنسا است که  58دقیقه و  23ثانیه است.

سپاه پاسداران ایران دو موشک بالستیک دیگر را آزمایش
کرد .روی بدنه این موشکها به زبان عبری نوشته شده بود:
«اســرائیل باید از صفحه روزگار محو شود ».ناظران هدف
آزمایش موشکی سپاه را سیاسی و تحریکآمیز میدانند.
خبرگزاری فارس ،وابســته به سپاه پاســداران ایران روز
چهارشــنبه گزارش داد که در دومین روز از مرحله نهایی
رزمایش موشــکی سپاه پاســداران با نام «اقتدار والیت»
که همزمــان در منطقه عمومی کویر قم و برخی نقاط دیگر
کشور برگزار شد ،دو فروند موشک دیگر آزمایش کرد.
این موشــکها «قدر  »Hنام دارنــد و از ارتفاعات البرز
شرقی به ســمت اهدافی در سواحل مکران در فاصله ١٤٠٠
کیلومتری شلیک شدهاند .سواحل مکران ،در جنوبشرق
ایران و در حاشیه دریای عمان قرار دارد .به نوشته فارس،
این موشک  ۱۷تن وزن ۱۶ ،متر طول و  ۱۲۵سانتیمتر قطر
دارد .کالهک جنگی آن جداشــونده است و  ۶۵۰کیلوگرم
وزن دارد .فرماندهان سپاه ادعا میکنند که بُرد این موشک
 ۲هزار کیلومتر است .روی این موشکها عبارتی از آیتاهلل
خمینی به زبان عبری با این مضمون نوشــته شــده بود:
«اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود( ».دویچه وله)

آمریکا درباره کشتهشدن
فرمانده بلند پایه داعش
تحقیق میکند

منابع آمریکایی خبر از کشــت ه شــدن ابو عمر شیشانی،
یکی از رهبران «دولت اسالمی» دادند ،اما دولت این کشور
گفته اســت که تحقیق در این مورد ادامه دارد .از شیشانی
به عنوان «وزیر جنگ خالفت اسالمی» در سوریه نام برده
میشود .روز سهشــنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع
آمریکایی گزارش داد که به احتمال زیاد ابو عمر شیشــانی
در حمله هوایی نیروهای ائتــاف بینالمللی در روز جمعه
( ۴مارچ) کشته شده است .بر اساس این گزارش ،فرمانده
بلندپایه گروه تروریستی «دولت اسالمی» در شهر رقه که
مقر فرماندهی این گروه در سوریه بهشمار میرود ،حضور
داشته است .دولت ایاالت متحده خبر کشتهشدن شیشانی
را تایید یا تکذیب نکرده اما گفته است که تحقیقات خود را
در این رابطه آغاز کرده است.
ابو عمر شیشانی که نام اصلی او ترخان باتیراشویلی است،
در یک یگان ویژه ارتش خدمت میکرد و در سال  ۲۰۱۳به
همراه گروهی از اسالمگرایان افراطی چچن به سوریه رفت
و به گروه «دولت اسالمی» پیوست .پیشتر نیز چند بار خبر
کشتهشدن یا دستگیری شیشانی پخش شده بود .آخرین
بار ،حدود دو ماه پیش رســانههای عراقی به نقل از منابع
امنیتی این کشور گزارش دادند که این تروریست  ۴۸ساله
در کرکوک دســتگیر شده است .دولت ایاالت متحده برای
دســتگیری یا قتل این تروریست «ریش قرمز»  ۵میلیون
دالر جایزه تعیین کرده است( .دویچه وله)

سرنا ویلیامز :اعتراف شاراپووا
شجاعانه بود

ســرنا ویلیامز ،قهرمان تنیس آمریکایی درباره اعتراف به دوپینگ ماریا
شاراپووا گفت او با پذیرفتن مسئولیت ،نشان داد شجاعت زیادی دارد.
به نقل از سایت یورو اسپورت ،سرنا ویلیامز درباره دوپینگ ماریا شاراپووا
گفت :همان طور که ماریا گفت او تمام مســئولیت دوپینگش را بر عهده
میگیرد .فکر میکنم او شــجاعت زیادی دارد .بســیاری شوکه شدند و
تعجب کردند اما خوشحالم که او شجاع و صادق است.
نیک بولتیری ،مربی پیشین شاراپووا نیز گفت :مثبت شدن تست دوپینگ،
زندگی یک ورزشکار تغییر میدهد نه فقط تنیس را.
با این حال این مربی  84ساله اظهار کرد :اشتباه شاراپووا بسیار صادقانه
اعالم شد .او اعالم کرده سالها اســت از این ماده استفاده میکند .فکر
نمیکنم ماریا شــاراپووا دوباره این کار را تکرار کند .به خصوص که او در
مرکز توجه است.
بعد از اعالم دوپینگ شــاراپووا ،تعدادی از اسپانســرهای این ورزشکار
قراردادشان را با او لغو کردند که کمپانی نایکی نیز در بین آنها بوده است.

فلپس :امیدوارم المپیک بحران
دوپینگ را بهبود ببخشد

توتی :تنها اشتباهم نرفتن به رئال
مادرید بود

ل مادرید می داند.
مهاجم رم تنها اشتباه خود را نرفتن به رئا 
به نقل از آس ،رم سهشنبه شب در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی
لیــگ قهرمانان اروپا با دو گل از رئال مادرید شکســت خورد و با توجه به
شکســت (دو بر صفر) در دیدار رفت از این رقابتها حذف شــد .لوچیانو
اسپالتی از نتیج ه بدست آمده عصبانی بود اما فراچسکو توتی در میکسدزون
لبخند بر لب داشت چون هنگام ورودش به زمین به عنوان بازیکن جانشین،
ل مادرید از جای خود برخواسته و او را تشویق کردند.
هواداران رئا 
مهاجم ایتالیایی گفت :احســاس خیلی خوبی داشتم و این اتفاق به خاطره
فوقالعادهای برای من تبدیل شــد .سانتیاگوبرنابئو ورزشگاهی باور نکردنی
است .نرفتن به مادرید تنها اشتباه من بود.
در هفتههای اخیر اختالفاتی بین اسپالتی و توتی به وجود آمده بود اما توتی
پــس از حذف از لیگ قهرمانان اروپا به جنبــه مثبت آن فکر کرد و گفت:
خیلی چیزها را از دســت دادم اما میخواهم از این لحظات لذت ببرم .پس
باید ببینیم چه چیزی پیش خواهد آمد.

ادامه آزمایش موشکی
«تحریکآمیز» سپاه پاسداران

سمیه غالمی ،نخســتین مدال آور طال در
تاریخ افغانستان است.
سمیه که این مدال طال را در رشته تکواندو
در مســابقات جنوب آســیا بدست آورد،
میگوید که تالش میکنــد تا با راهیابی به
بازیهای المپیک ســال  ،۲۰۱۶اولین مدال
آور زن باشــد که برای افغانســتان مدال
المپیک بیاورد.
قبل از این روح اهلل نیکپا برای اولین بار در
تاریخ افغانستان توانست در المپیک ۲۰۰۸
پکینــگ و  ۲۰۱۲لندن مــدال برنز را برای
افغانستان بدست آورد.
خانم غالمی نیز نخســتین تکواندوکار زن
افغان بود که در دوازدهمین دور مســابقات

قهرمانی جنوب آسیا نخستین مدال طال را
برای افغانستان گرفت.
او به زمزمه نیازی خبرنگار بیبیسی گفت
که اکنون رویای او کســب سهمیه المپیک
 ۲۰۱۶است.
قرار اســت در مســابقاتی که برای کسب
سهمیه دو ماه بعد برگزار شود ،با رقیبانش
در کشور فلیپین به میدان مبارزه رود.
این ورزشــکار  ۲۲ساله افغانستان میگوید
که تا گرفتن مدال طال در جنوب آســیا نیز
مشکالت زیادی را پشت سرگذاشته است.
او در مهاجــرت زندگی کرده و متولد ایران
است .با خانوادهاش آنجا زندگی میکند.
خانم غالمــی میگوید که در مســابقات

جنوب آسیا توانســته است ،رقیبانش را از
کشورهای نپال ،بوتان و سیرالنکا از سر راه
بردارد .با غلبه بر این رقیبان مدال طال را به
کابل آورد.
خانــم غالمــی میگوید که تــاش تیم
تکواندوی افغانســتان بود که این کشــور
در مسابقات جنوب آســیا از میان هشت
کشور در جایگاه چهارم ایستاد شد .در این
مسابقات تیم تکواندو پسران ۵ ،مدال طال و
یک نقره گرفتند .تیم دختران نیز یک طال و
یک برنز را از آن خود کردند .او میگوید که
از کودکی به ورزش عالقه داشته ولی شرایط
به گونهای بوده که نتوانسته به این آرزویش
در کودکی برسد( .بی بی سی)

لیگ قهرمانان اروپا؛ پیوستن ولفسبورگ و رئال
به جمع  ۸تیم برتر اروپا

تیم ولفسبورگ یکی
از دو نماینــد ه آلمان
در لیــگ قهرمانــان
باشگاههای اروپا حریف
بلجیمیی خــود را در
دیدار برگشــت یک
هشتمنهایی شکست
داد و به دور یکچهارم
نهایی صعود کرد .رئال
مادرید نیز با پیروزی بر
رم به دور بعد راه یافت.
شامگاه سهشنبه ( ۸مارچ) دو دیدار از هشت
دیدار برگشت مرحله یکهشتم نهایی لیگ
قهرمانان باشگاههای اروپا برگزار شد.
تیم ولفسبورگ که در دیدار رفت با نتیجه
 ۳بر  ۲از ســد حریف بلجیمی خود ،گنت
گذشته بود ،پیکار برگشت را هم با موفقیت
پشت سر گذاشــت .گرگهای ولفسبورگ

در خانه خود بــا نتیجه یک بر صفر گنت را
شکســت دادند و به جمع هشتم تیم برتر
اروپا پیوستند.
تکگل این دیدار را آندره شــورله ،مهاجم
ملیپوش ولفسبورگ در دقیقه  ۷۴بازی به
ثمر رساند .این نخستین بار در تاریخ باشگاه
ولفسبورگ اســت که این تیم توانسته به

مرحله یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان باشگاههای
اروپا صعود کند.
در دیگر دیدار شــامگاه
سهشنبه تیم رئال مادرید
توانست با نتیجه  ۲بر صفر
مهمــان ایتالیایی خود ،آ
اس رم را شکســت دهد
و مجوز حضــور در دور
یکچهارم نهایــی را به
دست آورد .گلهای رئال
در این دیدار را کریســتیانو رونالدو (دقیقه
 )۶۴و خامز رودریگرز (در دقیقه  )۶۸به ثمر
رساندند.
دیها که از مدعیان کســب قهرمانی
مادری 
این رقابتها محسوب میشوند ،دیدار رفت
را نیز با نتیجه  ۲بر صفر به ســود خود به
پایان برده بودند( .دویچه وله)

شناگر آمریکایی اعالم کرد امیدوار اســت بازیهای المپیک ریو امسال
بتواند به برطرف شدن مشکل دوپینگ و فساد در ورزش کمک کند.
به نقل از یورواسپرت ،مایکل فلپس  18مدال طالی المپیک دارد .او معتقد
اســت بازیهای المپیک توانایی این را دارد که به برطرف کردن مشکالت
مربوط به دوپینگ کمک کند.
فلپس در مصاحبهای با رویترز گفت :جنبش المپیک همیشــه با شــور و
هیجان همراه است .جمع شــدن افراد از ملیتهای مختلف در یک جای
کوچک ،تجربه فوقالعادهای اســت .در بازیهــای المپیک آنقدر هیجان
وجود دارد که میتوان مســائل منفی را تبدیل بــه انرژی مثبت کرد .در
دنیایی کامل ،همه دوست دارند ورزش پاک باشد.
اعتراف ماریا شاراپوا به دوپینگ در روزهای گذشته درباره سایه تاریکی
را بر روی ورزش جهان افکند .فلپس در ادامه افزود :نمیدانیم ورزشکاری
که در کنار ما مســابقه میدهد ،دوپینگ کرده است یا نه .تنها چیزی که
میدانم این است که میتوانم آنچه را انجم میدهم کنترل کنیم .اینکه چه
سرنوشتی داشته باشد ،این چیزی است که برای آن نگران هستم.

بالتر :محرومیتم به زودی
برداشته میشود

رییس پیشین فدراســیون بین المللی فوتبال هنوز هم بر این باور است
که او در فســاد همه جانبه فیفا بی گناه بوده است و محرومیتش برداشته
می شود .به نقل از  ،dpaبالتر بعد از پنج دور ریاست فیفا ،از سمت خود
بر کنار شد .او به فســاد و تبانی محکوم شده است و تا  6سال از هرگونه
فعالیت ورزشی محروم شده است .هرچند سپ بالتر دیگر سمت خود را
از دســت داده اما هنوز ادعا دارد بی گناه است و جالب اینکه تاکید دارد
به زودی محرومیت  6ساله او برداشته می شود .رییس پیشین فدراسیون
بین المللی فوتبال گفت :بی گناه هســتم و به زودی محرومیتم برداشته
می شــود .امیدوارم تا اپریل همه چیز مشخص شود .بالتر پیش از این ،از
محرومیت هشت ساله اش به دادگاه عالی داوری ورزش شکایت برد که در
نتیجه آن ،دو سال از محرومیت او کم شد.

